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Davant la situació d'emergència sanitària generada per la propagació del virus COVID-19 i, com a 
conseqüència, el tancament dels centres educatius com a mesura de prevenció, les Escoles d'Infants PMEI 
volem continuar sent un servei actiu per a la comunitat i oferir els recursos que tenim a l'abast en aquests 
moments tan difícils.  
 

Reprenem el projecte Escudella iniciat aquest curs escolar, oferint a les famílies els menús diaris de 
l'escola, cuinats i elaborats amb productes saludables, poder continuar oferint una alimentació variada i 
equilibrada. Es preveu l’inici aquesta iniciativa a partir del mes de juny. 

 
Les cuines de les escoles d’infants s’obriran per a les famílies que vulguin anar a cercar el menú dels 
infants, mitjançant l’entrega de tuppers de vidre retornables que posarem a la vostra disposició. 
Mitjançant cita prèvia, s’establirà el torn de recollida per a cada família,  d’un o dos dies a la setmana, en 
funció del nombre de participants per evitar aglomeracions.  
 

Les famílies interessades amb aquest servei, podran confirmar el seu interès enviant un correu electrònic 
com a màxim fins dia 26 de maig, indicant en el Assumpte: PROJECTE ESCUDELLA, a la adreça de correu 
electrònic: 
 

escolesinfants@pmei.palma.es 
 

Indicant les següents dades: 
 

- Nom i llinatge pare/mare/tutors legals 
- Nom i llinatge nin/a  
- Escola d’Infants a on està matriculat  
- Telèfon de contacte 
- Correu electrònic 

 
Important: per motius de seguretat serà necessari especificar al correu electrònic si l’infant pateix al·lèrgia 
i/o intolerància alimentària. 
 
Les famílies interessades rebran un missatge via TELEGRAM amb instruccions referents a la posada en 
marxa d’aquest projecte. 

 
Per finalitzar, volem donar-vos les gràcies per la vostra participació en aquesta nova iniciativa i el vostre 
recolzament per poder dur endavant la millora de l’alimentació dels nostres infants. 

 
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb el PMEI, al telèfon 971.22.59.94 extensió 1623 

 
Salutacions. 
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